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1. REVISORERNAS UPPDRAG
Revisorernas uppdrag och roll
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel. 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer 
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de 
juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig om 
detta till fullmäktige inför dess beslut i ansvarsfrågan. I enlighet med KL 
prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under fullmäktige med ett årligt anslag. För 
revisorerna gäller ett av fullmäktige fastställt reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med fullmäktiges 
presidium, regionstyrelsen och nämnderna. Möten hålls också löpande 
med ledande tjänstepersoner. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom 
riktade utbildningsinsatser, studiebesök, deltagande i seminarier, 
konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner och regioner.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i 
fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna har 
ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m.m. 
som ska genomföras av de sakkunniga.
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1. REVISORERNAS UPPDRAG (FORTS.)
Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna process 
beaktar revisorerna information som inhämtas från andra revisorer inom 
kommunens verksamhet – lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i 
kommunens företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella 
samordningsförbund med flera. Informationen har betydelse för att 
revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. hela den kommunala 
verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form 
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret 
såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för 
enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten.

Sakkunniga
Revisorerna och lekmannarevisorerna ska biträdas av sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Begreppet sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som 
biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på 
deras uppdrag.

Sakkunniga är kommunala yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer eller 
andra specialister inom kommunal verksamhet. De sakkunniga ska enligt 
kommunallagen ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal 
verksamhet och revision. Det innebär teoretiska kunskaper och 
metodkunskaper om bl.a. ekonomi, förvaltning, organisation, styrning och 
intern kontroll och/eller om de verksamheter, processer eller funktioner 
som revisionen granskar. Sakkunniga ska tillämpa god revisionssed i 
kommunal verksamhet.
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2. SYFTE MED RISKANALYSEN
Syfte
I enlighet med vad som framgår av ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet” är det revisorerna som ansvarar för risk- och 
väsentlighetsbedömningen. Med stöd av denna analys avgör revisorerna 
vad granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen och prioriteringarna 
syftar även till att minimera revisorernas risk att göra felaktiga uttalanden i 
revisionsberättelsen. Riskanalysen ämnar även minimera revisionsrisken, 
alltså att revisorerna inte granskar det som är mest väsentligt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har definierat risk enligt följande: 
”En risk är en oönskad händelse som vi kan bedöma sannolikheten för att 
den ska inträffa. En risk är även en handling/brist på handling av styrelse 
eller nämnd som påverkar kommunen/invånarna/personalen negativt”. 
SKR använder vidare begreppet väsentlighet som ”värdet av en 
identifierad risk”. Dessa definitioner är utgångspunkten för revisorernas 
analys.

För att revisorerna ska kunna genomföra en riskvärdering av händelser 
som kan påverka, hindra eller hota måluppfyllelsen inom den kommunala 
verksamheten är det av vikt att en riskinventering genomförs. 
Inventeringen innefattar såväl interna som externa faktorer såsom 
omvärldsförändringar, väsentliga händelser inom kommunen, intern 
kontroll, samverkan med närliggande kommuner, resultatet av tidigare års 
fördjupade granskningar inklusive granskning av årsbokslut och 
delårsbokslut samt övergripande finansiell analys. Omnämnda faktorer tar 
sin utgångspunkt i fullmäktiges mål. 

Syftet med riskanalysen är således att identifiera de största riskerna som 
finns inom verksamheter, funktioner och processer i kommunen. Olika 
perspektiv kan även beaktas såsom hållbarhet, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet. Granskningen riktas mot väsentliga områden med högre risk 
utifrån perspektiven styrning, kontroll, effektivitet och kvalitet.

Inventeringen tar även hänsyn till nationella trender och förändrad 
lagstiftning. Med hjälp av offentlig statistik identifieras områden där 
kommunen avviker negativt i jämförelse med liknande kommuner, länet 
och riket.

Riskinventeringen är ett stöd i arbetet med att planera framtida 
revisionsinsatser och på vilket sätt granskning ska ske av identifierade 
områden. Inventeringen ska även fungera som ett stöd till revisionen i 
kontakt med styrelse, nämnder och förvaltningar.

Utifrån riskinventeringen, annan kunskapsinhämtning och information från 
förtroendevalda och tjänstepersoner, bedömer därefter de förtroendevalda 
revisorerna identifierade risker utifrån sannolikheten att de inträffar och 
vilken konsekvens de får. Värdering av sannolikhet utgår bland annat från 
bedömning av kvaliteten i styrelsens och nämndernas egen 
omvärldsbevakning, riskanalys och interna styrning och kontroll. 
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3. ÖVERGRIPANDE OMVÄRLDSANALYS
Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Coronapandemin har satt sina spår både lokalt, nationellt och 
internationellt. Krisåtgärder världen över skalas ner eller fasas ut under 
2021 och 2022. Vi kan dock notera följdproblem med vissa flaskhalsar i 
den internationella ekonomin som påverkar både nationellt och lokalt. De 
offentliga finanserna i Sverige visar en oväntat liten försvagning efter 
pandemin. Den ännu låga offentliga skuldkvoten medger ett reellt framtida 
handlingsutrymme för finanspolitiken i Sverige.

Tillväxten för det kommunala skatteunderlaget förväntas bli högre 
under  2021 och 2022 än på flera år. Sammantaget beräknas en svag real 
uppgång av skatteunderlaget fram till 2025.

En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade
demografiska välfärdsbehoven gör att de närmaste åren ser förhållandevis 
bra ut för kommunerna. De relativt goda ekonomiska förutsättningarna 
avseende skatteunderlaget gäller även för regionerna. Inom regionerna är 
det demografiska trycket fortsatt högt med allt fler äldre, men ändå något 
lägre än i tidigare prognoser. För kommunerna förväntas de senaste årens 
låga kostnadsutveckling antas vända och ta fart i år och nästa år. 

Enligt SKR:s prognoser krävs åtgärder eller statliga tillskott om 8 miljarder 
kronor för kommuner och åtgärder eller resurstillskott om 4 miljarder 
kronor till regionerna för att nå en resultatnivå på 2 procent av skatter och 
bidrag för år 2025.

Budgetpropositionen
I propositionen beskrivs utvecklingen i den globala och svenska ekonomin, 
vilken visar på en stark återhämtning 2021 och 2022. En fortsatt snabb 
återhämtning för BNP och antalet arbetade timmar antas ske 2021 och 
2022, men ”lågkonjunkturen” dröjer ändå kvar till 2022 på 
arbetsmarknaden. Andelen arbetslösa fortsätter att stiga 2021 men 
minskar 2022 och 2023; den beräknas då uppgå till 7 procent av 
arbetskraften 2023 och 2024.

Satsningar för kommunerna

• 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna.

• Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 mnkr för 
år 2022 samt 1 490 mnkr för år 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 
miljarder kronor respektive år.

• Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 mnkr 2022.

• Skolmiljarden fortsätter även 2022.

Satsningar för regionerna

• 900 mnkr extra i generella statsbidrag till regionerna.

• 6 miljarder för testning och smittspårning 2021, samt 2 miljarder för 
2022.

• För att jobba med uppskjuten vård satsas ytterligare 2 miljarder.

• Personalsatsningar på 2 miljarder kronor för 2022.
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3. ÖVERGRIPANDE OMVÄRLDSANALYS (FORTS.)
Ekonomistyrningsverkets prognos september 2021
”En stark återhämtning borgar för en tydlig förstärkning av de offentliga 
finanserna”

Enligt Ekonomistyrverkets (ESV) bedömningar befinner sig Sverige just nu 
i en stark återhämtningsfas efter pandemin och den kraftiga ekonomiska 
nedgången under 2020. Återhämtningen stöds av en expansiv finans- och 
penningpolitik. Även den succesiva avvecklingen av restriktionerna 
kopplade till pandemin bidrar till en relativt snabb återhämtning i den 
svenska ekonomin. 

Trots omfattande utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar under 
2021 förväntas underskotten i de offentliga finanserna bli lägre än förra 
året. Under 2022 bedöms det offentliga sparandet vara så gott som i 
balans. 

Trots en hög smittspridning under de två första kvartalen 2021 var BNP-
tillväxten god under det första halvåret. ESV bedömer att den goda 
tillväxten kommer att fortgå året ut. Finans- och penningpolitiken är 
expansiv och hushållens sparande högt. Efterfrågan på svenska varor på 
exportmarknaden är hög och växande. 

Då hushållens sparande varit högt under pandemin bedöms de ha 
utrymme för en ökad konsumtion under senare halvan av 2021 och in i 
2022. Det innebär att återhämtningen i den svenska ekonomin till stor del 
kommer att bäras upp av hushållens konsumtion av varor och tjänster. 
ESV bedömer att BNP kommer att öka med 4,3% 2021 och med 3,2 % 
under 2022. 

Det finns dock, enligt ESV, omständigheter som bidrar till en viss 
osäkerhet kring utvecklingen, både i Sverige och globalt. Den fortsatta 
smittspridningen och eventuella nya restriktioner kan snabbt påverka 
utvecklingen negativt. Även en minskande takt i vaccinering av 
befolkningen och globalt oroar. Bristen på olika insatsvaror till industrin 
kan leda till produktionsstopp inom för svensk export viktiga 
produktionsområden. Myndigheten pekar även på en minskande 
skattekvot på grund av sänkta skatter och en fortsatt hög arbetslöshet. 

Under 2022 kommer regioner och kommuner fortsatt att erhålla ett visst 
stöd för pandemins konsekvenser på den kommunala ekonomin och 
verksamheten. Det innebär att statens utgifter kommer vara fortsatt höga. 
Till detta bidrar även utökade satsningar på investeringar i kommunikation 
(underhåll och investeringar i järnvägar och vägar), men även utökade 
tillfälliga satsningar på utbildning bidrar till de höga utgifterna. ESV räknar 
dock med att statens utgifter börjar minska successivt redan under 2022 
allt eftersom de särskilda stödåtgärderna kopplade till pandemin fasas ut. 

ESV bedömer att kommunsektorn (regioner och kommuner) kommer att 
redovisa ett överskott även 2021. Utgifterna i sektorn bedöms öka kraftigt 
2021 i relation till 2020 då mycket av den välfärdsproduktion som inte 
kunde genomföras under 2020 ska genomföras 2021. Samtidigt ökar även 
skatteintäkterna starkt vilket bidrar till ett överskott även 2021. 
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4. RISKANALYS
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4. RISKANALYS – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, EKONOMISTYRNING

Utmaningar och risker god ekonomisk 
hushållning
Syftet med regional och kommunal verksamhet är inte att få 
ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att 
bedriva den verksamheten region-/kommunfullmäktige har 
beslutat att genomföra och som åligger kommunen/regionen 
enligt lag. Genom att regioner och kommuner sköter sin ekonomi 
på ett ansvarsfullt sätt förbrukar de inte mer resurser än vad de 
har att tillgå. De äventyrar därmed inte kommande generationers 
möjligheter att kunna finansiera sin välfärd utan att behöva spara 
på grund av tidigare generationers slösaktighet. Om regioner och 
kommuner ska klara sina framtida utmaningar och kunna erbjuda 
en god välfärd till sina invånare behöver de ha en effektiv 
ekonomistyrning. En effektiv ekonomistyrning förstärker 
möjligheterna för regioner och kommuner att klara sina 
åtaganden inom de ekonomiska ramar som står till förfogande.

Även om det är självklart att regioner och kommuner ska hantera 
sin ekonomi med god ekonomisk hushållning är det inte alltid 
enkelt. En åldrande befolkning med sammansatta behov ska 
tillgodoses. Nya investeringar i lokaler, medicinteknisk utrustning, 
digitalisering etc. ställer krav på att resurser tas i anspråk. 
Politiska beslut ska genomföras under ibland relativt osäkra 
planeringsförutsättningar. Allt ska rymmas inom de ekonomiska 
ramar region-/kommunfullmäktige har att fördela. Många regioner 
och kommuner har svårigheter att över tid nå upp till de finansiella 
mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning de satt 
upp för året eller mandatperioden. Om kommunens bokslut visar 
ett negativt resultat krävs att beslut fattas om hur det ska 
återställas inom tre år. Det förutsätter en väl utvecklad och 
ändamålsenlig ekonomistyrning hela vägen ut i verksamheterna. 

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för 
verksamhetens omfattning. God ekonomisk hushållning omfattar inte bara 
finansiella mål och en ändamålsenlig ekonomistyrning. Det omfattar även 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och att verksamheten är 
organiserad på så vis att största möjliga måluppfyllelse ska kunna nås på 
mest effektiva vis. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa 
vilken verksamhet som ska rymmas inom de finansiella målen, dvs. en 
ekonomi och verksamhet i balans.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör de finansiella målen tydliggöra hur 
mycket av skatter, statsbidrag och avgifter som ska gå till den löpande 
verksamheten, hur investeringar ska finansieras och hur stort sparandet 
behöver vara inför finansiering av framtida behov. Målen behövs även för 
att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att 
göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. 

Allt detta ska hanteras i budgetprocessen, vilket innebär att den måste 
vara ändamålsenlig och tydlig för dem som i slutändan ska ta ansvar för 
med vilka resultat regionens/kommunens verksamheter bedrivs. En 
avgörande faktor för hur väl en region eller kommun lyckas med att 
bedriva en verksamhet i ekonomisk balans är acceptansen i nämnder och 
verksamheter för de restriktioner som de ekonomiska ramarna innebär för 
den verksamhet som ska bedrivas. 
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4. RISKANALYS – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, EKONOMISTYRNING
De finansiella målen och verksamhetsmålen ska hänga ihop och stödja 
varandra utifrån uppdraget att uppnå verksamhet och ekonomi i balans. 
Det finns en risk att de mål och uppdrag som fullmäktige fastställer för 
verksamheterna inte hänger ihop med och stöds av de finansiella målen. 
Om nämnderna och verksamheterna upplever att verksamhetsmålen och 
uppdragen inte är realistiska ställt till de ekonomiska förutsättningarna 
risker målen att tappa sin styrande kraft och sin legitimitet i verksamheten. 
Därför är det väsentligt att det finns en röd tråd i målstyrningen från 
budgetberedningen, fullmäktiges budgetbeslut, nämndernas budgetar och 
verksamheternas planer för hur verksamheten ska bedrivas under året och 
mandatperioden. De mål som sätts för verksamheterna ska vara mätbara 
och uppföljningsbara för att ge möjlighet för styrelser och nämnder att ta 
sitt ansvar för verksamheten och upprätthålla en tillräcklig intern kontroll.

Trots relativt goda resultat under senare år för regioner och kommuner 
uppvisar de en sårbarhet för förändringar i omvärlden och internt på grund 
av en ökad skuldsättning, ett minskat finansiellt sparande, ökat åtagande i 
sina företag samt utifrån svårigheter att anpassa verksamheten till 
demografiska förändringar. Detta innebär att de regioner och kommuner 
som är sämst rustade riskerar att uppvisa svårigheter att leverera 
välfärdstjänster till sina invånare inom de ekonomiska ramar som står till 
förfogande. 

Det finns en risk för att bristande ekonomisk hushållning, svag 
ekonomistyrning och dålig koppling mellan finansiella mål, 
verksamhetsmål och budgetarbetet minskar regioner och kommuners 
förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig verksamhet utan att skjuta 
över kostnader på kommande generationer. 

Ny lagstiftning
I september 2021 lämnades betänkandet En god kommunal hushållning 
av utredningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. 
Utredningens har bland annat haft i uppdrag att:

• föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för 
balanskravet bör vara utformade

• undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den 
ekonomiska styrningen i kommuner och regioner

• föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en 
effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje 
med målen för den nationella finanspolitiken.

Några exempel på förslag från utredningen är att:

• God ekonomisk hushållning föreslås benämnas god kommunal 
hushållning som syftar till att tydliggöra att ekonomistyrningen måste 
omfatta både ekonomi och verksamhet och att det ytterst är ekonomin 
som sätter gränsen för verksamheten.

• Kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt program för god 
kommunal hushållning. Programmet ska ge en mer sammanhållen 
ekonomisk styrning med tydlig koppling till det övergripande kravet på 
god kommunal hushållning. De treåriga planerna ska innehålla mål som 
utgår från det antagna tioårsprogrammet för god kommunal hushållning.

• Reglerna rörande balanskravsresultat och reglering av underskott 
förändras genom att bland annat skärpa kraven på en obalanserad 
budget, möjlighet att i vissa fall förlänga tiden för att återställa ett negativt 
balanskravsresultat.

• En resultatreserv för att kunna spara ekonomiska överskott införs för att 
skapa incitament för en större framförhållning och därmed öka 
möjligheten att nå målet om en god kommunal hushållning. Samtidigt 
föreslås att resultatutjämningsreserven successivt avvecklas.

• Utredningen föreslår att delårsrapporten förenklas och tidigareläggs. 
Senast i juni ska fullmäktige behandla en förenklad delårsrapport som 
omfattar minst tre månader



10

4. RISKANALYS – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, EKONOMISTYRNING (FORTS.)
Påverkan på revisionen:

• En skärpt revision och kontroll införs genom att revisionen får ett utökat 
uppdrag att granska regelefterlevnad inom den ekonomiska förvaltningen. 
Ett förtydligande görs av att revisorerna ska uttala sig om vissa frågor, 
främst återställande av negativa balanskravsresultat och hänvisning till 
särskilda skäl. 

• Kravet på revisorerna att behandla delårsrapporten tas emellertid bort 
men möjligheten kvarstår. 

• Krav införs på att en samlad behandling av årsredovisning, 
revisionsberättelse och ansvarsprövningen ska ske i fullmäktige. Beslut 
om anmärkningar ska motiveras. 

• Krav införs på publicering av revisionsberättelser på kommuners och 
regioners webbplatser.

Syftet med förändringarna är att ytterligare skärpa revisionens viktiga roll att 
bidra med underlag till ansvarsutkrävande.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.
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4. FINANSIELLA NYCKELTAL 2020

Kommentar: data i tabellen avser 2020 och är hämtat från Kolada

Kommentarer
- Lomma har ett större lönegap mellan kvinnor och män i jämförelse med liknande kommuner och riket. 

- Kommunen har under 2020 haft färre avgångna tillsvidareanställda och lägre sjukfrånvaro i jämförelse med liknande kommuner och riket i 
stort.
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4. RISKANALYS – PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utmaningar och risker

Ansvar
Kommunen är enligt skollag i egenskap av hemkommun och huvudman 
ansvarig för skolväsendet från förskola till och med vuxenutbildning. Med 
huvudman avses att ha ansvar för drift av förskola eller skola. För 
vuxenutbildning är kommunen alltid huvudman oberoende av om 
verksamheten bedrivs av externa aktörer eller inte. Genom reglemente har 
kommunfullmäktige lagt ansvaret på kommunstyrelse eller facknämnd.

Styrning och ledning
Styrning och ledning inom skolväsendet sträcker sig från kommunfullmäktige 
till rektor. Kommunstyrelsen eller den nämnd som givits ansvar att ansvara 
för att skollagens uppdrag till kommunen (hemkommun) fullföljs ska bland 
annat tillse att:

• Resurser fördelas till utbildning efter barnens och elevernas olika behov 
(2 kap. 8 b § SkolL)

• Skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt eller som det formuleras i lagen ”att 
skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning” 
(7 kap. 21 § SkolL)

• Förskola erbjuds (8 kap. 3 § SkolL)

• Fritidshem erbjuds (14 kap. 3 § SkolL)

• ”ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet” och 
att elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds detsamma 
(15 kap. 30 § och 18 kap. 27 § SkolL)

• Vuxenutbildning erbjuds och bedrivs enligt gällande författningar 
(20 kap. SkolL)

• Tillsyn utförs över förskola och fritidshem som kommunen har godkänt
(26 kap. 4 § SkolL)

I egenskap av huvudman följer ytterligare ansvar. Bland annat vad gäller 
att ge rektor förutsättningar att ta sitt ansvar för till exempel ledning av 
det pedagogiska arbetet och utveckling av utbildningen, sin egen inre 
organisation, barns och elevers utveckling mot målen, inklusive särskilt 
stöd och trygghet och studiero. Rektor har en roll som är olik många 
andra tjänstepersoners i kommunen genom uppdrag adresserade direkt 
från riksdagen. Andra områden som skollagen särskilt vänder sig till 
huvudmannen att arbeta med är kompetensförsörjning (2 kap. SkolL), 
systematiskt kvalitetsarbete (4 kap. SkolL), åtgärder mot kränkande 
behandling (6 kap. SkolL) och frånvaro (7 kap. SkolL)

Om kommunstyrelsen eller nämnden brister i kunskap om sitt uppdrag 
eller i handling utifrån sitt uppdrag är risken överhängande att barn och 
elever inte får den utbildning som de har rätt till enligt skollagen.
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4. RISKANALYS – PEDAGOGISK VERKSAMHET (FORTS.)

Ny lagstiftning
Inga förändringar i skollagen (2010:800) är aviserade fr.om. 1 januari 2022.

Följande förändringar i trädde i kraft fr.om. 1 juli 2021:

• Skollagen öppnar upp för distans- och fjärrundervisning i flera 
skolformer på ett sätt som före pandemin var otänkbart. Fortfarande gäller 
att vissa förutsättningar måste föreligga, men det kan vara aktuellt både för 
elever i behov av särskilt stöd och som en åtgärd i ordinarie undervisning 
där legitimerad och behörig lärare inte finns att tillgå. Lagändringens 
konsekvenser på utbildningen kan följas upp i granskning av särskilt stöd, 
men är kanske särskilt intressant att följa upp i kommuner med långa 
avstånd från bostadsort till skola.

21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer

22. kap. Distansundervisning i vissa skolformer

• Bestämmelserna om registerkontroll har förändrats. Utdrag skulle tidigare 
lämnas in till arbetsgivaren vid anställning, men nu räcker det med att visa 
upp ett utdrag. Av lag framgår att ett uppvisande av utdrag ska 
dokumenteras genom en anteckning. Bestämmelserna om registerutdrag 
är nu tvingande för samtliga skolformer förutom kommunal 
vuxenutbildning. Att registerkontroll görs i enlighet med lag är av stor vikt 
för barn och elevers trygghet och säkerhet. Brister i registerkontrollen kan 
få stora konsekvenser för enskilda barn och elever.

2 kap. 31-32 §§

• Av förändringar i skollagen framgår att elever i störst behov av utbildningen 
ska prioriteras vid antagning till kommunal vuxenutbildning. Antalet 
studerande inom vuxenutbildningen har ökat betydligt i spåren av 
migrationsvågen 2015-2016. Förändringar i lag innebär att större fokus 
riktas mot att eleverna ska bli anställningsbara och därför prioriteras vuxna 
i behov av utbildning snarare än vuxna med lägst utbildning.

20 kap. 2 §
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4. NYCKELTAL PEDAGOGISK VERKSAMHET 2020

Kommentarer
- Lomma kommun har lägre förskollärartäthet (10,4) , antal barn/lärare med förskollärarexamen, i jämförelse med liknande kommuner förskola (12,7), liknande 

kommuner övergripande (18,4) och riket (12,6). 

- Antalet barn 1-5 inskrivna i förskola är något färre i Lomma kommun (85%) i jämförelse med liknande kommuner förskola (86,3%), liknande kommuner 
övergripande (85,7%) och riket (85,4%). 

- Kostnaden förskola kr/inskrivet barn är högre i Lomma kommun (158 550) i jämförelse med liknande kommuner förskola (149 027), liknande kommuner 
övergripande (153 483) och riket (157 979). 

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.
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4. NYCKELTAL PEDAGOGISK VERKSAMHET 2020 (FORTS.)

Kommentarer
- Lomma har fler elever i åk 1-9 vars föräldrar har eftergymnasial utbildning i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande kommuner 

övergripande och riket. 

- Kommunen har ett högre antal lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande 
kommuner övergripande och riket.

- Lommas elever har ett genomsnittligt högre meritvärde, större andel elever behöriga till yrkesprogram och fler elever som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande kommuner övergripande och riket. 

- Kommunen har en lägre kostnad i åk 1-9, kr/elev, i jämförelse med liknande kommuner grundskola, liknande kommuner övergripande och riket. 

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.
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4. RISKANALYS – VÅRD & OMSORG
Utmaningar och risker
Kompetens
Under pandemin har särskilda kompetensbrister inom verksamheten 
uppmärksammats. Även tidigare har kompetens och förutsättningar för 
chefer och personal lyfts fram som en av de största utmaningarna inom 
området. Det handlar bl.a. om brist på personer som har relevant 
utbildning, men även andra faktorer som stress och arbetsmiljö vilket även 
påverkar hur attraktivt yrkesområdet uppfattas. 

Sammantaget ställer detta stora krav på kommunen att behålla och 
utveckla befintliga medarbetare, men även stimulera nyrekrytering till 
utbildning och verksamhet.

Ej verkställda beslut riskerar att öka
Antalet ej verkställda beslut har ökat dramatiskt som en följd av pandemin. 
Orsakerna är såväl att verksamheter hållits stängda för att minska risken 
för smittspridning (t.ex. dagverksamhet), men även att många personer, 
främst äldre, tackat nej eller avsagt sig det stöd de har rätt till. Det kan 
därför antas en ökad efterfrågan framöver.

Det är därför viktigt att följa hur arbetet med att verkställa beslut till den 
enskilde fortlöper, både i det korta perspektivet men även utifrån ett längre 
perspektiv. Den regelbundna rapporteringen av ej verkställda beslut utgör 
därför ett viktigt stöd i arbetet med att planera och säkerställa tillgängliga 
insatser. Utöver att drabba den enskilde riskerar kommunen att tilldelas 
särskild avgift om beslut ej verkställs inom rimlig tid.

Samverkan och samordning av insatser
Samverkan mellan kommuner och regioner har i många fall förbättrats 
under pandemin, men hur socialtjänst och hälso- och sjukvård samordnar 
insatserna kring den äldre utgör fortfarande en stor utmaning. Brister har 
uppmärksammats i vården och omsorgen av äldre som insjuknade i covid-
19 och även till exempel när det gäller stödet som erbjuds anhöriga till de 
äldre. 

Samtidigt har en omfattande omställning påbörjats gällande Nära vård, i 
riktning mot ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov 
och förutsättningar. För att hälso- och sjukvården och den kommunala 
vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv, av hög kvalitet samt kunna 
möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre 
sätt krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Välfärdstekning och digitalisering
Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera 
verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet 
och inflytande. Utvecklingen har tagit fart ytterligare som en följd av 
pandemin. Samtidigt innebär digitalisering även flertalet utmaningar -
exempelvis välfungerande tekniska lösningar, kompetens hos såväl 
personal som brukare, utvecklingskostnader, nyttorealisering, 
förändringsledning och säkerhet. Digitaliseringsarbetet behöver således 
precis som all verksamhetsutveckling ske i ett sammanhang och bedrivas 
effektivt så att de önskade målen uppnås.

Ny lagstiftning
Den 1 november 2021 ändras lagen så att assistansersättning inte betalas 
ut till privata utförare som saknar tillstånd från IVO. Kommunerna behöver 
därför kontrollera att utförare har tillstånd, annars riskerar de kommuner 
som betalat ersättning i väntan på Försäkringskassans beslut att inte få 
tillbaka pengarna.
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4. NYCKELTAL VÅRD & OMSORG 2020

Kommentarer
- Kommunen har ett lägre antal nöjda brukare inom särskilt boende och inom hemtjänst i jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg och 

övergripande samt riket i stort. 

- Lomma kommun har en lägre kostnad kr/brukare för särskilt boende i jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg och övergripande samt riket. 

- Kostnaden för hemtjänst, kr/invånare 80+, är lägre i Lomma kommun i jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg och övergripande samt riket.  

- Andelen brukare inom daglig verksamhet LSS som alltid trivs på sin dagliga verksamhet är större i Lomma kommun i jämförelse med liknande 
kommuner LSS men mindre i jämförelse med liknande kommuner övergripande. 

- Kostnad för funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare, är högre i Lomma i jämförelse med liknande kommuner LSS men lägre i 
jämförelse med liknande kommuner övergripande och riket i stort. 

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.
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4. RISKANALYS – SOCIALTJÄNST
Utmaningar och risker
Inom området finns ett antal utmaningar och risker. I det följande beskrivs 
olika riskområdet med utgångspunkt i Socialstyrelsens lägesrapport  från 
2020 som särskilt som värda att belysa.  

Social barn- och ungdomsvård  
Behovet av insatser till barn, unga och deras familjer ökar succesivt. Varje 
kommun har ett stort ansvar att tillse att det finns tillräckligt med individuellt 
anpassade öppna insatser utifrån det lokala behovet. Ett annat område som 
är viktigt att säkerställa är rekryteringen och utredning av jour- och  
familjehem och kontaktfamiljer/kontaktpersoner. När det gäller 
institutionsinsatser till barn och unga behöver kontroller för att säkerställa 
kvalitet i HVB finnas på plats. Externa HVB platser upphandlas via LOU och 
det  behöver finnas rutiner på plats som säkerställer kvaliteten. På samma 
sätt är det även viktigt att det finns kontroller som säkerställer kvalitet i 
insatser i extern och intern regi. Då den kommande socialtjänstlagen betonar 
vikten av förebyggande arbete är även det ett område att bevaka. 

Missbruks- och beroendevård  
Insatser för att komma till rätta med missbruk och beroende i olika former är 
ett prioriterat område. För det behöver individuellt anpassade insatser kunna 
erbjudas. Kommunen behöver erbjuda insatser på hemmaplan och för att 
insatserna ska bli effektiva kan även samverkan med regionen behövas. Det 
är även viktigt att kommunen arbetar utifrån evidensbaserad praktik och att 
även förebyggande och tidiga insatser kan erbjudas. Ett uppsökande arbete 
behöver finnas på plats. 

Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd är en viktig funktion för  att säkerställa skälig levnadsnivå 
för de som behöver samt att det finns insatser för att stegförflytta personer 
långt från arbetsmarknaden i riktning mot egenförsörjning. Det är av 
betydelse att det finns riktlinjer och kontroller på plats för att säkerställa en 
rättssäker handläggning samt att samarbetet mellan arbetsmarknadsåtgärder 
och handläggning för ekonomiskt bistånd fungerar. Vidare är uppföljning av 
kostnadsutvecklingen och uppföljning över hur väl insatserna leder till 
stegförflyttning i riktning mot egenförsörjning faller ut.  

Arbetet med våld i nära relationer  
Kommunen behöver ha ett aktivt och uppsökande arbetssätt för att upptäcka 
våld i nära relationer. Därtill ska kommunen erbjuda snabba och säkra insatser 
till utsatta vuxna och barn. Vidare är det av vikt att det finns en aktiv 
uppföljning av hur insatserna faller ut för att inte en redan drabbad grupp ska 
råka än mer illa ut. I arbetet med att utforma insatser krävs rätt kunskapsstöd 
och tillräcklig kompetens inom området. Vidare är det av vikt med ett 
fungerande samarbetet mellan socialtjänsten och andra instanser såsom 
regionen, polisen, Försäkringskassan med fler.

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Kommunen har ett ansvar för att upptäcka och motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden genom ett aktivt och uppsökande 
arbetssätt. Kommunens behöver ha rätt kunskapsstöd och tillräcklig 
kompetens inom området, samt ska erbjuda individuellt anpassade insatser. 
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4. RISKANALYS – SOCIALTJÄNST (FORTS.)
Ny lagstiftning
Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (2020:47) presenterar 
förslag som kommer att innebära en stor omställning av socialtjänstens 
organisering och arbetssätt. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna 
ska få möjlighet att erbjuda insatser utan behovsprövning. De viktigaste 
delarna som utredningen lyfter fram och där förändringar föreslås är: 

• Socialtjänsten ska arbeta förebyggande och vara lättillgänglig

• Socialtjänsten ska kunna tillhandahålla insatser utan behovsprövning

• Socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor

• Socialtjänsten ska bidra till en mer socialt inriktad samhällsplanering och 
stadsutveckling. Ökad inriktning mot övergripande planering av framtida 
behov av insatser

• Kunskapsbaserad socialtjänst utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Regeringen ska utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv 
nationell kunskapsstyrning och samarbete mellan kommuner

• Kommunernas systematiska uppföljning behöver förbättras. Socialstyrelsen 
har getts i uppdrag att ta fram förslag på hur stödet till kommunerna kan 
utvecklas 

• Barnperspektivet förtydligas

I utredningen definieras förebyggande arbete inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg som insatser som förhindrar eller motverkar uppkomst av 
sociala problem och social utestängning. Som exempel på aktuella sociala 
problem nämns bland annat fattigdom, missbruk och beroende, våld i nära 
relationer, hemlöshet, prostitution, kriminalitet och att barn far illa. Förslagen till 
den nya socialtjänstlagen betonar att verksamheten ska bedrivas i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kommer att 
innebära en utveckling mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst och högre 
krav på systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet genom utredningens 
förslag.

Förslaget till en ny socialtjänstlag förslås träda i kraft 1 januari 2023.
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4. NYCKELTAL SOCIALTJÄNST 2020

Kommentarer
- Lomma kommun har färre återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd i jämförelse med liknande kommuner. 

- Kostnad för missbruksvård vuxna är lägre i Lomma i jämförelse med liknande kommuner och riket i stort. 

- Kostnaden för barn och ungdomsvård, kr/invånare är lägre i Lomma kommun i jämförelse med liknande kommuner och riket. 

- Kommunen har en lägre andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd i jämförelse med liknande kommuner och riket. 

Kommentar: data i tabellerna avser 2020 och är hämtat från Kolada.
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4. LOMMA KOMMMUNS MÅL

Nedan framgår de av fullmäktige beslutade kommunövergripande målen som är styrande för kommunstyrelsen och 
nämnderna under 2022.

Övergripande mål 2019-2022:
— Kvalitet i framkant: Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

— Trygghet i livets alla skeden: I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden 

— Balanserat hållbarhetsarbete: Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande 
generationer i åtanke

— Den kommunikativa kommunen: Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna 
känner ett högt förtroende för verksamheten

Källa: Strategisk plan 2022-2024/Budget 2022
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5. RISKVÄRDERING
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5. RISKVÄRDERING

Utgångspunkter och metod 
På efterföljande sidor ges en sammanfattning av identifierade riskområden för respektive styrelse/nämnd. Till grund för identifieringen och riskvärderingen ligger  I 
omvärldsbevakning baserad på SKR:s ekonomirapport, övergripande riskanalys samt en kommunspecifik riskanalys utifrån nyckeltal (Se sid 8-21). Därtill har 
revisorernas egna iakttagelser under året beaktats samt iakttagelser som framkommit inom ramen för den grundläggande granskningen 2021. 

Matrisen nedan (hämtad från God revisionssed i kommunal verksamhet) utgör stöd för revisorernas bedömning av risker och prioritering av granskningsområden. 
Utifrån matrisen har revisorerna kategoriserat riskområden enligt graderingen låg, medel eller hög risk. 

Riskgradering 

 Hög risk

 Medel risk

 Låg risk
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RISKVÄRDERING: KOMMUNSTYRELSEN

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Den kommunövergripande 
upphandlingsfunktionen 

Personal- och 
kompetensförsörjning/chefsrekrytering 

Bjud in KSAU på 
revisionsmöte för 
dialog/PM

Ärendehantering och beredning 

Informationssäkerhet 
Bjud in IT-chef på 
revisionsmöte för 
dialog

Intern kontroll 

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter. Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens 
angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag, 
ha hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställa fullmäktiges beslut. 
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RISKVÄRDERING: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMDEN 

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Samordnade insatser mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 
(elever i behov av stöd samt kostorganisationen)



Förberedelser inför eget gymnasium 
Inbjudan till 
revisionsmöte för 
dialog 

Uppföljning av aktivitetsansvaret 
Inbjudan till 
revisionsmöte för 
dialog 

Hot och våld inom fritidshem, förskola, 
grundskola 

Inbjudan till 
revisionsmöte för 
dialog 

Otillbörlig påverkan (ex. skolval/betyg) 

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Nämnden 
utövar kommunens tillsyn över att skolplikten fullgörs och utövar kommunens insynsrätt i fristående skolor. Nämnden ansvarar även för kostverksamheten
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RISKVÄRDERING: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMDEN

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Styrning, ledning och uppföljning, målarbetet, 
intern kontroll 
Lokalfrågan kopplat till den utökade timplanen 
för idrott och hälsa 

Intern kontroll av utbetalning av föreningsbidrag 
Inbjudan till 
revisionsmöte för 
dialog

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Kultur- och fritidsnämnden har som sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna kommunens kulturliv samt att främja ungdoms- och 
fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden är huvudman för kommunens bibliotek samt kulturskola. 
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RISKVÄRDERING: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Rättssäker, effektiv och kundtillvänd 
handläggning 

Risken att övrig tillsyn behöver nedprioriteras vid 
krav på fortsatt smittskyddstillsyn 2022 

Digitaliseringsbehov 

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens byggverksamhet, miljöverksamhet, hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt kart- och mättjänster. 
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RISKVÄRDERING: SOCIALNÄMNDEN

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Socialnämndens ekonomistyrning 

Egenförsörjning och arbetsmarknadsinsatser 

Hantering av orosanmälningar 

Intern kontroll av utbetalning av ekonomisk 
bistånd 

Samordnade insatser mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 
(elever i behov av stöd samt äldre/kost)



*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Socialnämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
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RISKVÄRDERING: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Kvaliteten i utredningar och förstudier avseende 
byggprojekt 

Upphandling 

Uppföljning av externa utförare 

Fastighetsunderhåll  Uppföljning av tidigare 
granskning

Genomförande av 
belysningsplanen/beläggningsplanen 

Inom ramen för 
grundläggande 
granskning

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för trafikfrågor, teknisk verksamhet som både är avgiftsfinansierad och skattefinansierad samt delar av 
den fysiska planeringen och detaljplanehanteringen.
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RISKVÄRDERING: ÖVERFÖRMYNDAREN 

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Konsekvenserna av det uppsagda 
samverkansavtalet



Rättssäker handläggning och ökning av 
komplexa ärenden



*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Överförmyndaren ansvarar för att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, att föra register över tillsynsverksamheten samt att tillse att gode 
män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs.
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RISKVÄRDERING: VALNÄMNDEN

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker Genomförande av riksdagsvalet 2022 

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.
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RISKVÄRDERING: LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB 

Risk (hämtade från risk- och 
väsentlighetsanalys 2021 och grundläggande 
granskning 2021)

Värdering 
av risk Revisionsaktivitet *)

Av revisorerna identifierade 
risker

Fastighetsunderhåll

Intern kontroll 

*) Till exempel fördjupad granskning, dialogmöte, uppföljande granskning.

Lomma Servicebostäder AB ansvarar för att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter 
med bostäder m.m. med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.



33

6. REVISIONSPLAN
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6. REVISIONSPLAN 2022

Granskningar Ansvarig nämnd

Granskning av delårsrapport Samtliga

Granskning av årsbokslut/årsredovisning Samtliga

Grundläggande granskning Samtliga

Uppföljningsgranskning investeringsprocessen Kommunstyrelsen 

Granskning av ärendeberedningsprocessen Kommunstyrelsen
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6. FÖRSLAG PÅ REVISIONSPROJEKT 2023 OCH FRAMÅT

Granskningar Ansvarig nämnd

Uppföljningsgranskning (rektorerna arbetsmiljö) Barn- och utbildningsnämnden

Upphandlingsprocessen Kommunstyrelsen

Socialnämndens ekonomistyrning Socialnämnden 

Uppföljning av externa utförare Samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden

Implementering av barnkonventionen Samtliga nämnder

Efterlevnaden av GDPR Samtliga nämnder

Personal- och kompetensförsörjning Samtliga nämnder

Samverkan skola-socialtjänst Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden

Nämndernas interna kontroll Samtliga nämnder

Verkställighet av fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen

Informationssäkerhet Kommunstyrelsen

Coronahanteringen Kommunstyrelsen, socialnämnden

Intern kontroll ekonomiskt bistånd Socialnämnden 

Genomförande av allmänna val 2022 Valnämnden

Ärendeberedningsprocessen Kommunstyrelsen
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7. BILAGA – TIDIGARE GENOMFÖRDA GRANSKNINGAR
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7. TIDIGARE GENOMFÖRDA GRANSKNINGAR*

*Tidigare genomföra granskningar (exkl. grundläggande granskning, samt granskning av 
delårsrapport och årsbokslut)

År Tidigare granskningar KS BUN KFN MBN SBN SN ÖF

2021
Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor X X X X X X

Kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete X

2020
Granskning av fastighetsförvaltning och underhåll X

Granskning av investeringsprocessen X

2019
Miljö- och byggnadsnämndens självfinansieringsgrad X

Granskning avseende styrning och uppföljning av entreprenader inom 
äldreomsorgen X

2018
Långsiktig ekonomisk analys X

Granskning avseende effektivitet och produktivitet X X X X X X

2017
Granskning av intern kontroll vid debitering av barnomsorgsavgifter X

Granskning av rektorernas arbetssituation X

2016

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående 
externa och interna dataintrång X

Granskning av kommunstyrelsens beredning av ärenden X

Granskning av kommunens fastighetsunderhåll X
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8. BILAGA - KOMPLETTERANDE INFORMATION RISKANALYS



39

4. RISKANALYS – SAMHÄLLSBYGGNAD
Utmaningar och risker
Samhället förändras i snabb takt. Kommunerna och regionerna i Sverige 
har omfattande uppdrag inom samhällsbyggnadsområdet där det handlar 
om att tillgodose samhälle och verksamheter med allt i från 
verksamhetslokaler till att planera mark- och vatten. 

För att kommuner ska kunna möta de politiska mål som ofta finns inom 
befolkningstillväxt är en effektiv och funktionell detaljplaneprocess av vikt. 
För att få ett samlat grepp om detaljplanearbetet med kopplingar till 
politiska ambitioner krävs en sammanhållen samhällsbyggandsprocess, 
där alla kompetenser och resurser nyttjas, för att få effektivitet och 
verkställighet i de planeringsambitioner som finns. Två 
lagstiftningsförändringar som kan lyftas fram i detta sammanhang är 
kravet om planeringsstrategi samt privat initiativrätt. 

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den 
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin 
bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så 
vis fångas eventuella förändrade förutsättningar. Översiktsplaneringen ges 
därmed en större politisk betydelse. Kommunen ska ta anta en 
planeringsstrategi senast 24 månader efter det ordinarie valet 2022. Ingen 
antagen planeringsstrategi medför inaktuell översiktsplan. 

Privat initiativrätt innebär möjlighet till snabbare och mer effektiv 
planprocess vid etablering. En förenklad planprocess ger möjlighet inom 
målsättningar för tillväxt. Den private initiativrätten ställer krav på 
förändrade arbetssätt, service och bedömningar inom kommunerna. 

Hållbarhet bör genomsyrar behovet inom hela 
samhällsbyggnadsprocessen. Ekonomisk, miljömässig, social och 
resursmässig hållbarhet är utmaningar som samhällsbyggnadsområdet 
står inför. 

Skogsförvaltning

Många kommuner i Sverige har stora skogsinnehav men finns stora 
skillnader i hur förvaltning sker och vilken avkastning innehaven ger. 

Enligt skogsvårdslagen är skogen en nationell tillgång som skall skötas så 
att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 
mångfalden behålls. Vidare framgår att vid skötseln ska hänsyn även tas till 
andra allmänna intressen.

Med rätt skötsel i form av drift och underhåll gynnas den biologiska 
mångfalden. Grönstrukturen blir mer tålig vilket leder till bevarandet av en 
hög biologisk mångfald. För att kunna erbjuda attraktiva parker, säkra 
lekplatser och god skogsförvaltning behövs god planering av skötseln och 
kontinuerliga underhållsinsatser. 

Ny lagstiftning
De lagändringar som nyligen trätt i kraft och som inom kort träder i kraft inom 
miljöområdet gällande MKB-direktivet och innebär ändrade miljökrav kring 
detaljplaneläggningen av mark- och vatten samt krav på digital tillgänglighet. 
Förändringarna som rör krav på klimatdeklarationer för nya byggnader är en 
viktig del i att öka klimatansvaret inom byggnadsbranschen. 

. 
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4. RISKANALYS – SAMHÄLLSBYGGNAD (FORTS.)
Privat initiativrätt
1 augusti 2021 ändrades PBL när det gäller detaljplanering och 
exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. Syftet med de 
nya reglerna är att få snabbare planprocesser och att planintressenten ska 
kunna börja ta fram underlag innan kommunen kan börja planläggningen.

Kommunens ansvar för detaljplaneringen och bedömningen av markens 
lämplighet påverkas inte, men någon annan än kommunen får ta fram 
underlag i form av till exempel utredningar och undersökningar. 
Kommunen är dock inte skyldig att acceptera underlag som tagits fram av 
annan än kommunen.

Klimat och miljö
Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som 
uppförs i kraft. Det innebär att byggbranschens aktörer i allmänhet och 
byggherrar i synnerhet behöver öka sin kunskap om klimatpåverkan under 
byggskedet. 

2 augusti 2021 ändrades PBL och PBF. Anledningen till ändringarna var 
att EU-kommissionen har framfört synpunkter på hur Sverige har 
genomfört MKB-direktivet. 
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4. RISKANALYS – REDOVISNING
Utmaningar och risker
Investeringsprocessen
Kommuners och regionernas möjlighet till styrning av 
investeringsverksamheten bygger på en väl fungerande 
investeringsprocess med tydliga riktlinjer, uppföljningar och kontroller. 
Riktiga och välgrundade beslut är viktigt då de investeringar som görs idag 
kommer påverka kommunens/regionens ekonomi under lång tid. Brister 
kan leda till felaktiga prioriteringar, för höga utgifter samt att inköp och 
upphandlingar genomförs på felaktiga grunder.

Intäktsrutiner (fakturering/statsbidrag)
En viktig del i kommunens/regionens interna kontroll utgörs av att 
säkerställa att de underlag som ligger till grund för intäkterna är korrekta 
och fullständiga samt att intäkterna blir korrekt periodiserade. En 
kommun/region har utöver skatteintäkter många andra intäkter och 
dessutom ofta komplexa intäktsströmmar; riktade statsbidrag som ofta 
baseras på uppgifter som lämnas av kommunen samt fakturering av 
utförda tjänster där underlag i allt väsentligt skapas internt. Brister kan leda 
till felaktiga intäkter och en bristande finansiering av kommunens/regionens 
verksamheter.

Inköp och leverantörsbetalningar
En viktig del i kommunens/regionens interna kontroll utgörs av att 
säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll i kommunens 
redovisning, system och rutiner avseende leverantörsutbetalningar. Det 
föreligger risker för såväl oegentligheter som förtroendeskada till följd av 
brister i hanteringen. Att ha väl fungerande rutiner och system är således 
viktigt för att upprätthålla en säker hantering av leverantörsfakturor och 
betalningar relaterade till dessa.

Löne- och pensionshantering, inkl. skatter och avgifter
Kostnader för löner, pensioner och andra personalrelaterade kostnader 
är en betydande del av en kommuns och regions totala kostnader. Att 
lönehanteringen är korrekt och att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
löneutbetalningsprocessen är därför väsentligt. Redovisning av löner och 
pensionsavtal är dessutom komplexa, vilket ställer höga krav på såväl 
rutiner och processer som den interna förståelsen. Sammantaget innebär 
detta att en väl fungerande administration och god intern kontroll är högst 
väsentlig. Brister i hanteringen medför risk för bland annat felaktiga 
löneutbetalningar och bristande beslutsunderlag.

Ny lagstiftning
Under 2021 har det inte kommit några nya väsentliga redovisningsregler. 
SKR fattade dock under våren 2021 beslut om förändrade 
livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsskulden. När 
livslängdsantaganden ökar medför detta även att 
pensionsåtagandet/skulden ökar.

För den del av förpliktelsen som finns i balansräkningen som avsättning 
uppstår en ökad avsättning, vilket i sin tur ger motsvarande ökning av 
personalkostnaderna. Om ändringen av uppskattning och bedömningar 
får väsentliga effekter på resultatet för året kan posten redovisas som 
jämförelsestörande.

För den del av förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse 
innebär förändringen av livslängdsantagandet att storleken på 
ansvarsförbindelsen ökar, vilket i sin tur medför att kostnaderna för 
pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje enskilt år. 
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4. RISKANALYS – HR, ÖVERGRIPANDE PERSONALFRÅGOR

Utmaningar och risker
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna att hantera för 
kommuner och regioner. Konkurrensen om arbetskraft kommer att 
hårdna ännu mer på hela arbetsmarknaden och här behöver kommuner 
och regioner vara en attraktiv arbetsgivare för att klara sig i den 
konkurrensen. Det kommer även att krävas att kommuner utvecklar 
kompetensen hos den befintliga personalen för att klara förändrade 
kompetensbehov i verksamheterna.

Rekrytering
Att rekrytera personal med rätt kompetens har en avgörande betydelse 
för att säkerställa kvaliteten i kommunens verksamheter. För att 
säkerställa rekryteringsprocessen behöver kommunen ha rutiner och 
riktlinjer för hur det ska genomföras. Otydliga riktlinjer och rutiner för 
rekryteringsprocessen kan medföra negativa ekonomiska och 
kvalitetsmässiga konsekvenser för kommunens styrning och dess 
verksamheter.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen samt tillhörande föreskrifter ställer stora krav på 
arbetsgivaren när det gäller ansvaret för arbetsmiljön. Det är de 
förtroendevalda som ska sätta mål och dra upp riktlinjer för att 
säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagar och 
föreskrifter. Chefer och övriga medarbetares ansvar är att verkställa 
detta. Det är ytterst viktigt att ansvars- och rollfördelningen är tydlig och 
dokumenterad. Om styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet brister 
finns risk för ohälsa och sjukdom hos de anställda. 

Ny lagstiftning/avtal
Från och med den 1 oktober 2021 gäller den nya bestämmelsen i 
AB § 4 mom. 4 som innebär att anställningstiden för konvertering 
enligt 5 a § LAS sänks från 2 år till 18 månader. Det innebär att en 
vikariatsanställning och allmän visstidsanställning konverteras till en 
tillsvidareanställning efter att den anställde arbetat 548 dagar. 
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4. RISKANALYS – IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

Utmaningar och risker
Den digitala omvandlingen av samhället (som trappats upp på grund av 
covid-19-krisen) har expanderat hotbilden och medfört nya utmaningar som 
kräver anpassade och innovativa åtgärder. Antalet cyberattacker fortsätter 
att öka och de alltmer sofistikerade attackerna kommer från ett brett 
spektrum av källor i och utanför EU.
De höga ambitionerna inom digitaliseringsområdet de kommande åren 
medför även utmaningar och risker för den personliga integriteten. Det sker 
en ökande insamling av biometriska uppgifter, i form av exempelvis 
fingeravtryck och ansiktsigenkänning, tillsammans med nya tekniker för att 
samla in data, via exempelvis sensorer och röststyrning, vilket medför stora 
risker. Därtill utvecklas och implementeras nya tjänster för att lagra, säkra 
och transportera data där risker behöver bedömas dels ur ett juridiskt 
perspektiv dels avseende teknisk säkerhet, så att den information som 
hanteras har ett tillräckligt skydd. 
Regioner och kommuner står inför stora anpassningar för att säkerställa 
efterlevnad av de gällande regelverken för informationssäkerhet, exempelvis 
NIS-direktivet för samhällsviktig verksamhet och verksamheter som lyder 
under säkerhetsskyddslagen. 

Ny eller förändrad lagstiftning
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster (NIS-direktivet)
2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på en revidering 
av NIS-direktivet som trädde ikraft 2018. Medlemsstaterna arbetar 
med att bereda förslaget och det behandlas även av både 
Europaparlamentet och ministerrådet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Lagen gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet. Även om inte lagstiftningen är ny så 
finns fortfarande mycket att göra för att säkerställa efterlevnad i 
kommuner, regioner, kommunala bolag och kommunförbund som 
omfattas av lagen. 
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4. RISKANALYS – KOMMUN- OCH REGIONÄGDA AKTIEBOLAG

Utmaningar och risker
I många kommuner bedrivs samhällsviktig verksamhet i bolagsform. 
Granskningen sker av lekmannarevisorer i de aktuella bolagen. Utifrån en
generell omvärldsanalys och våra erfarenheter kan vi se risker inom 
nedanstående områden. 

Värdesäkring och underhåll
I många kommuner finns stora delar av kommunens balansräkning i 
bolagsform vilket innebär att värdesäkring av fastigheter och infrastruktur 
är av största vikt. Hur sköts underhåll och avsätts tillräckliga resurser till 
underhållet av anläggningar och infrastruktur. I detta sammanhang kan 
särskilt betonas underhåll och förnyelse av ledningsnät i VA-anläggningen. 
Även kapacitetsbrister finns ofta i vattenverk och reningsverk med de 
störningar detta innebär för driften och verksamheten.

Dricksvatten
Inom dricksvattenproduktionen har det på senare tid uppmärksammats 
PFAS i dricksvattnet. Inom området kan en förstudie enkelt göras för att 
utröna halterna av PFAS innan en djupare granskning görs. Vid förekomst 
av PFAS går det att djupare undersöka hur bolaget arbetar med 
källspårning och åtgärder för att minska förekomsten av PFAS.

Samhällsviktiga tjänster och säkerhet
Eftersom både energi- och VA-verksamheten är samhällsviktiga tjänster är 
det av särskilt stor vikt att dessa bolag har hög nivå på säkerhet i nätverk 
och informationssystem (NIS-direktivet och Lag (2018:1174 om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Bland annat 
finns krav på att dessa leverantörer upprättar riskanalys som ligger till 
grund för val av säkerhetsåtgärder samt tillhörande åtgärdsplan.

Utbyggnad av bredband
Bredbandsutbyggnaden är en utmaning i många kommuner. 
Utbyggnaden behöver intensifieras för att klara målen i den 
nationella digitaliserings-strategin och enligt ett av målen i Agenda 
2030. Utmaningen är att finansiera utbyggnaden samtidigt som det 
aktuella bolaget har att ta hänsyn till affärsmässighet i satsningarna.
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4. RISKANALYS – JURIDIK OCH ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Utmaningar och risker
Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har haft status 
som svensk lag i snart två år. Trots att barnkonventionen ratificerades av 
Sverige 1990 har kommuner och regioner har kommit olika långt avseende 
den praktiska tillämpningen av konventionens bestämmelser.

I Barnombudsmannens årliga rapport till regeringen, Alla tar ju inte ansvar, 
framgår att barnkonventionen som svensk lag stärker barnet som 
rättighetsbärare men för att lagen ska göra verklig skillnad krävs ytterligare 
förändringar i författningar, förordningar och instruktioner. Det övergripande 
ansvaret för detta bär staten och Barnombudsmannen uppger att staten 
måste säkerställa en miniminivå för barns rätt till delaktighet, utbildning och 
hälsa i kris, för alla barn i landet. 

Utifrån ovanstående är det viktigt att kommuner och regioner säkerställer att 
det finns styrning och kontroll av hur de arbetar med barnrätts-perspektivet i 
ärenden som berör barn. Det är även av vikt att revisionen funderar på hur 
de ska inta ett barnrättsperspektiv när deras arbete handlar om barn eller 
påverkar barn. 

Allmänna handlingar

Enligt tryckfrihetsförordningen, krävs följande uppfyllda kriterier för att en 
handling ska anses som allmän:

- dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, 
- dels ska den vara inkommen till eller 
- upprättad hos myndigheten

Det bör noteras att en ”allmän” handling inte är offentlig per automatik. En 
allmän handling kan också vara sekretessbelagd. 

När det sker större händelser i vårt samhälle, exempelvis Coronapandemin, 
begär media och medborgare ut allt fler handlingar. 

Det är av vikt att säkerställa att medarbetare och förtroendevalda i en 
kommun eller region har kunskap om hur handlingar ska hanteras och 
registreras samt hur en begäran om allmänna handlingar ska handläggas. 
Inom ramen för detta och för att säkerställa en korrekt hantering bör 
kommuner och regioner genomföra utbildningsinsatser kontinuerligt med sina 
medarbetare och förtroendevalda samt ha upprättade styrande dokument.
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4. RISKANALYS – RÄDDNINGSTJÄNST

Utmaningar och risker
Arbetsmiljörisker
Kommunal publicerade 2019 rapporten Bättre förutsättningar för 
räddningstjänsten som syftar till att skapa en bild av arbetsmiljön och 
arbetssituationen inom räddningstjänsten. I rapporten konstaterades att 
bemanningen behöver öka för att en god arbetsmiljö för de anställda ska 
kunna garanteras. Resultatet gav upphov till fler frågor och Kommunal 
släppte därmed under hösten 2020 rapporten Bemanning och 
arbetsmiljö inom räddningstjänsten. I den framkommer det att 17% 
svarade att brandstation påbörjar rökdykarinsats innan minibemanning 
finns på plats. Detta är onekligen en risk i och med att rökdykning, enligt 
Arbetsmiljöverket, klassificeras som Sveriges farligaste arbetsuppgift. 

Ny lagstiftning
Den 21 oktober 2020 antog riksdagen regeringens proposition till 
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO). Lagförslagen trädde i kraft 1 
januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och 
ledningssystem som träder i kraft den 1 januari 2022. Förändringarna 
innebär bl.a. en förtydligande styrning av kommunernas verksamhet, 
bl.a. genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Som del av förändringarna ingår även att MSB 
under vissa förutsättningar får utökade befogenheter att prioritera och 
fördela resurser.

Bakgrunden till förändring av lagen är Västmanlandsbranden 2014 som 
innebar att utredningar tillsattes för att undersöka hur samhällets 
krisberedskap kunde bli bättre, vilka bl.a. mynnande ut i behovet av att 
undersöka hur kommunal räddningstjänst kunde blir effektivare, 
framförallt inom ledning. Vidare tillsattes en utredning 2017 vars uppgift 
var att se över delar av lagstiftningen. Ett kompletterande uppdrag gavs 
samma utredare efter skogsbränderna 2018 som innebar utvärdering av 
de operativa insatserna samt ge kompletterande förslag. 
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4. RISKANALYS – INKÖP OCH UPPHANDLING

Utmaningar och risker
Upphandlingsprocessen 
Med offentlig upphandling avses, enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU), de åtgärder som vidtas för att anskaffa varor, tjänster eller 
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Ur en kommuns/regions 
perspektiv är det viktigt att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader 
köps med rätt kvalitet och till rätt kostnad, samtidigt som hänsyn ska tas till 
sociala, etiska och miljömässiga krav. Bristande styrning, kontroll och/eller 
uppföljning av upphandlingar medför en risk för att inköp inte genomförs i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Avtalstrohet
Avtalstrohet betyder att beställare i en kommun/region ska köpa avtalade 
produkter från de leverantörer kommunen/regionen har avtal med. En 
låg avtalstrohet kan öka risken för att kommunen/regionen drabbas av 
civilrättsliga skadeståndsanspråk från de leverantörer som har avtal med 
kommunen/regionen men som inte anlitas. Upphandlingsskadeavgiften 
kan under vissa förutsättningar utställas vid brott mot avtalsspärr och 
förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling. Avgiften kan 
uppgå till maximalt tio miljoner och tillfaller staten.

Direktupphandlingar
Den vanligaste situationen då direktupphandling används är om det som ska 
köpas har ett värde som inte överstiger gällande direktupphandlingsgräns. 
Alla inköp som överskrider 100 000 kronor ska dokumenteras. Erfarenheter 
visar att denna typ av dokumentation är bristfällig i många kommuner och 
regioner. 

Värdet, vid direktupphandling, räknas ut genom att alla varor och tjänster av 
samma slag som den upphandlande organisationen har under ett 
räkenskapsår, räknas ihop. Är avtalet längre än ett år, ska hela avtalets löptid 
räknas med. Eventuella options- och förlängningsklausuler ska även räknas 
med. Om beräkningen inte görs korrekt finns därmed risk för att 
direktupphandlingsgränsen överskrids.

Oegentligheter – mutor och korruption
Upphandling och inköp bedöms, enligt SKR, vara ett riskområde för 
korruption. Tjänstepersoner med ansvar för upphandlingsärenden befinner 
sig därför i en utsatt position om bolag och entreprenörer försöker påverka 
beslutsprocessen vid upphandling. De kan även bli utsatta för situationer 
som kan göra dem skyldiga till mutbrott. Mutbrott är straffbart med böter 
eller fängelse i högst två år. Sedan den 1 juli 2012 finns lagrummet, 10 
kap 5a-e §§, 9§, 10§ och 20 kap 5§ Brottsbalken (BrB), om tagande 
respektive givande av muta. Lagen omfattar alla arbetstagare och 
uppdragstagare oavsett om de är anställda i offentlig eller privat 
verksamhet, oberoende av befattning eller anställningsform. När 
bedrägerier och oegentligheter inträffar får detta ofta stort utrymme i media 
och eventuella händelser av denna typ riskerar att orsaka, inte bara 
ekonomiska skada utan även, stor förtroendeskada för 
kommuner/regioner. Därmed finns ett stort incitament för 
kommuner/regioner att aktivt motverka denna typ av missbruk av 
förtroende- eller ansvarsställning.

Ny lagstiftning
Regeringen har föreslagit att nya och förenklade regler ska gälla för 
offentliga upphandlingar från den 1 februari 2022.

Regler innebär bland annat att kravet på att använda ett visst 
upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, tas bort. Vidare 
föreslås att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra 
särskilda tjänster ska höjas kraftigt, ända upp till tröskelvärdena. 
Direktupphandlingsgränsen för övriga tjänster samt för varor och 
byggentreprenader föreslås bli 700 000 kronor enligt LOU respektive 1,2 
miljoner kronor enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 
och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 
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4. RISKANALYS – KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER

Utmaningar och risker
En ofta använd definition av korruption är att någon utnyttjar sin ställning 
för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Risker för 
korruption och andra oegentligheter finns alltid närvarande, inte minst i 
så omfattande och komplexa verksamheter som sker inom regioner och 
kommuner. Inom offentlig verksamhet finns särskilda anledningar att 
motverka korruption då det dels handlar om allmänhetens förtroende för 
verksamheten och dels för att de finansieras av skatter. Exempel på 
relevanta oegentligheter inkluderar jäv, mutbrott, förskingring, trolöshet 
mot huvudman, bedrägeri, stöld, oriktig finansiell rapportering och 
otillåtna bisysslor. Ett framgångsrikt arbete mot oegentligheter behöver 
därmed vara mångfacetterat och baserat på aktuella riskanalyser. Det 
behöver även vara uthålligt, återkommande, baserat på värderingar och 
inte bara utgöras av kontrollåtgärder. 

Strategiskt riskarbete
Styrelsers och nämnders systematiska arbete med intern kontroll är i 
detta avseende A och O vid arbetet att motverka och förhindra 
förekomsten av oegentligheter. Att förebygga, upptäcka och hantera 
såväl risken för som faktiska oegentligheter är viktiga uppgifter för 
verksamheterna. En effektiv strategi för att hantera oegentligheter och 
korruption fokuserar på fyra områden; roller och ansvar, förhindra, 
upptäcka och åtgärda. En stark riskkultur inkluderar ett tydligt och 
engagerat ledarskap, en levande värdegrund som återspeglas i normer 
och attityder, riskhantering som är central i beslutsfattande samt ett 
personligt ansvarstagande.

Hantera visselblåsningar
Den som larmar om missförhållanden på en arbetsplats ska skyddas och 
till exempel inte riskera att avskedas. Detta är fastställt i svensk lag idag 
och i december 2021 kommer detta skydd att stärkas ytterligare genom 
en ny lag. 

Den nya lagen anger bland annat att alla arbetsgivare med minst 50 
anställda ska införa en särskild visselblåsarkanal senast i juli 2022, vilket 
innebär att man behöver ha ett system för att hantera visselblåsarlarm 
samt rutiner för att följa upp dessa. Visselblåsarlarm ska hanteras av

särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och 
självständiga. Systemet ska kunna garantera anonymitet  och vara säkert 
och samtidigt kunna ge återkoppling till visselblåsaren. 

Det är viktigt att kommuner och regioner har en struktur beredd för att ta 
emot visselblåsningar och att anmälningar utreds utifrån tydliga rutiner och 
metoder samt att eventuella konstaterade brister åtgärdas och att det finns 
en tydlig kommunikation kring ärendet. Organisationerna behöver se till att 
det finns kompetens att hantera anmälningar och att man redan i förväg har 
klargjort vilka konsekvenser olika brister kan få för berörda.

Välfärdsbrott
SKR definierar välfärdsbrott som när en extern aktör – företag eller 
privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. 
Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet och har särskilt 
uppmärksammats inom områden som hemtjänst och assistans, men även 
inom områden som bidragsgivning, oriktiga fakturor och intygsbrott. 
Välfärdsbrotten beräknas kosta samhället runt 20 miljarder kronor om året.

Hos kommuner och regioner krävs resurser och kunskap för att förebygga, 
upptäcka och agera på välfärdsbrott. Riskanalyser, relevanta rutiner för 
kontroll och en medvetenhet kring avvikelser är viktiga delar. Dataanalyser 
kan även användas för att processa den data som finns i organisationen 
och på så sätt identifiera riskfaktorer.

Regeringen föreslår en offensiv mot välfärdsbrottlighet i 
budgetpropositionen för 2022. Bland annat vill regeringen inrätta en ny 
myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från 
välfärdssystemen. 

Ny lagstiftning
Ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
beslutades 29 september och träder i kraft 17 december 2021 (s.k. 
visselblåsarlagen). Lagen innebär att EU:s direktiv om skydd för personer 
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade 
visselblåsardirektivet, genomförs i den svenska lagstiftningen. Se mer 
under ”hantera visselblåsningar” här bredvid.
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4. RISKANALYS – KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHETSSKYDD

Utmaningar och risker
Detta är ett område som blir av allt större betydelse för kommuner och 
regioner. Orsakerna är en tydligt förändrad omvärld, genom en 
gråzonsproblematik där flera nationella aktörer nu talar om att det inte 
längre går att tala om krig eller fred utan att vi befinner oss i en gråzon 
där det finns en stor påverkan på Sverige både från andra nationer 
samt från olika organisationer och rörelser. Detta ska kombineras med 
att även pandemin har visat på vikten av en god 
krishanteringsförmåga för alla aktörer. 
I ljuset av detta så pågår ett kontinuerligt arbete med att anpassa 
landets olika aktörer till den nya situation vi befinner oss i. Detta 
genom ett stärkt civilt försvar, större fokus på krisarbete och en tydligt 
skärpt lagstiftning kring säkerhets- och informationsskydd. Alla dessa 
åtgärder får direkt påverkan på våra kommuner och regioner.
Krisarbete
En ny överenskommelse ska under året tecknas mellan SKR och 
MSB som hanterar den ekonomiska ersättningen till kommunerna för 
deras arbete med kris och civilt försvar. Då kommunernas ansvar blir 
allt större kommer denna överenskommelse att vara av stor vikt för 
det framtida arbetet. Pandemin har även visat på behovet av en väl 
inarbetad krisorganisation och materialförsörjning. Kraven på detta 
kommer med stor sannolikhet att vara aktuellt även under 2022.
Civilt försvar
Den mest konkreta händelsen under 2022 som kommer att påverka 
kommunernas arbete med civilt försvar är valet. SKR och 
Säkerhetspolisen ser informationspåverkan som en stor risk inför 
valet. Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från 
främmande makt genomförs i syfte att påverka målgruppers 
uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts 
fördel. Det kan till exempel handla om att försöka undergräva 
förtroendet för valets genomförande. Möjliga syften med 
informationspåverkan vid val är:

• Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets funktionalitet
• Att underminera sammanhållningen inom ett land
• Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
• Att påverka politiker och tjänstemän
Utöver detta så är våldsbejakande extremism fortfarande högaktuellt, inte 
minst på grund av återvändande från extremistmiljöer. 
Säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd och informationssäkerhet är sammanhörande områden 
där vi ser en tydligt skärpt lagstiftning framöver. För kommuner och 
regioners perspektiv kommer kraven att skärpas betydligt vad gäller 
säkerhetsskyddet. Några av de delar som aktörerna har att hantera är 
följande:
• Säkerhetsskyddsanalyser ska göras
• Säkerhetsprövningar
• Skydd av fysisk säkerhet
• Skydd av säkerhetsklassificerade uppgifter
• Skydd av information och informationssystem
• Säkerhetsskyddade upphandlingar
• Skyddsobjekt
• Anmälningsplikt av säkerhetsskyddsincidenter
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4. RISKANALYS – KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHETSSKYDD (FORTS.)

Ny lagstiftning
En ny och förstärkt säkerhetsskyddslagstiftning med viten upp mot 
50.000.000 kronor träder i kraft. Till detta kommer med stor sannolikhet 
en förstärkning av det så kallade NIS-direktivet, där fler aktörer kommer 
att omfattas av detta, exempelvis offentlig förvaltning. Parallellt med detta 
kommer MSB och SKR ut med nya vägledningar/handböcker för en rad 
olika verksamheter så som IT, fysisk planering, skydd mot pågående 
dödligt våld i publik miljö, trygghetspunkter, avlopp, kommunala gator, 
genomförande av val, flygplats, kommunala fastigheter, miljö- och 
hälsoskydd, HR, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst samt 
krishantering i vårdfastigheter. Utöver detta har regionerna fått i ansvar att 
titta vidare på: krigsorganisation och dess bemanning, samverkan och 
ledning, planeringssamverkan, utbildning och övning, traumavård, 
försörjningsberedskap samt motståndskraft.
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4. RISKANALYS – ÖVERFÖRMYNDARVEKSAMHET
Utmaningar och risker
Ansvar
Enligt Föräldrabalken (1949:381) ska varje kommun ha en överförmyndare 
eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är 
en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode män, 
förmyndare och förvaltare och ska säkerställa att ställföreträdarna efterlever 
gällande lagstiftning till huvudmännens bästa. Uppdraget består i huvudsak i 
att medverka att utreda behovet av ställföreträdare samt verka för att de 
individer som själva inte kan ta vara på sin rätt, inte ska drabbas av 
rättsförluster. Behovet av stöd för enskilda individer kan handla om att 
bevaka deras rättsliga, ekonomiska eller personliga intressen i form av att:
- Bevaka rätt
- Förvalta egendom 
- Sörja för person

Granskning av ställföreträdarnas förvaltning
Överförmyndarverksamheten har till uppgift att granska ställföreträdarnas 
förvaltning av huvudmännens ekonomi. Granskningen utgör en garanti för 
att huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till fördel för 
huvudmannen och är en central del i att bevaka huvudmännens rätts-
säkerhet. I majoriteten av fallen är det först genom dessa granskningar 
som verksamheten kan upptäcka om en ställföreträdare missköter sitt 
uppdrag. Ändamålsenliga samt dokumenterade granskningsrutiner är en 
premiss för att kunna minimera riskerna inom ramen för granskningsarbetet. 
Det är vidare av vikt att överförmyndaren säkerställer en enhetlig hantering 
och samsyn i granskningsarbetet.

Rekrytering och rättssäkerhet
För huvudmännen är det avgörande att den som utses som ställföreträdare 
är lämplig, där lagstiftningen fastställer att den som utses ska vara rättrådig, 
erfaren och för övrigt lämplig. Uppdraget som ställföreträdare är i huvudsak 
ett ideellt uppdrag och bygger på ett ideellt engagemang. Många kommuner 
har idag stora svårigheter med att rekrytera personer som vill åta sig 
uppdragen, samtidigt som ansökningarna om godmanskap ökar i Sverige. 
Likaså har uppdragen blivit mer komplexa till sin karaktär (exempelvis vid 
grava funktionsnedsättningar, svåra missbruk mm.)

SKR har under 2021 uttryckt oro för rättssäkerheten för de individer som är i 
behov av stöd.

Ny lagstiftning och förändringar
Flertalet instanser har under en längre period påtalat behovet av översyn av 
gällande lagstiftning i området med motiveringen att regelverket behöver 
utformas efter dagens behov och förutsättningar. Regeringen tillsatte en 
särskild utredning med uppdrag att se över reglerna. Utredningen (Gode 
män och förvaltare – en översyn), presenterades under maj 2021. 
Utredningen har under hösten varit på remiss till bl.a. samtliga kommuner.
Ett av förslagen avser organisering av verksamheten där enskilda 
överförmyndare föreslås tas bort och att nämndsorganisation blir den 
obligatoriska formen. SKR har i sitt remissyttrande avvisat detta förslag.
SKR betonar vidare att förslagen innebär en mängd nya uppgifter för 
överförmyndarna, dock är finansieringen oklar. 

Utredningen förslår bl.a. följande:

• Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande
• Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens 

verksamhet
• Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en 

ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman
• Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och 

förvaltare samt att det införs regler kring information och stöd
• En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och 

överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på 
området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den 
officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat 
informationsmaterial

• Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För 
att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos 
överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska 
organisationsformen

• Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland 
annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och 
huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster

Övervägande del av lagförändringarna i bl.a. Föräldrabalken föreslås träda 
ikraft den 1 januari 2023.
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